
ZAPROSZENIE NA WARSZTATY
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie zaprasza do udziału w warsztatach realizowanych w ramach projektu 
„Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego we Włodawie” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Celem warsztatów jest przygotowanie pracowników  grup zawodowych,  mających bezpośredni kontakt z klientem, do pracy z osobami w kryzysie 
psychicznym lub po przebytym kryzysie psychicznym, do rozpoznawania pierwszych symptomów chorobowych a także kształtowanie postaw wobec 
zaburzeń i chorób psychicznych wśród mieszkańców, informowaniu o roli i zadaniach Centrum oraz prewencji samobójstw i zachowaniu w sytuacjach 
zagrożenia.

05.12.2019 godz. 9.00  - 12.00 (I grupa), 12.00  - 15.00 (II grupa), 
15.00-18.00 (III grupa)
10.12.2019 godz. 9.00  - 12.00 (IV grupa), 12.00  - 15.00 (V grupa), 
15.00-18.00 (VI grupa)
11.12.2019 godz. 9.00  - 12.00 (VII grupa), 12.00  - 15.00 (VIII grupa), 
15.00-18.00 (IX grupa)
17.12.2019 godz. godz. 9.00  - 12.00 (X grupa)
Miejsce:
SP ZOZ we Włodawie, ul. Piłsudskiego 64, 22-200 Włodawa  - sala 
szkoleniowa (świetlica) pod Poradnią Lekarza Rodzinnego (POZ)
Warsztaty są skierowane do lekarzy, psychologów, urzędników, 
nauczycieli, policjantów, innych grup zawodowych mających kontakt       
z osobami z doświadczeniem kryzysu psychicznego
Ilość uczestników w grupie: 8 osób
Program warsztatów:
1. Charakterystyka najczęściej występujących zaburzeń psychicznych
2. Przyczyny zaburzeń psychicznych 
3. Formy opieki zdrowotnej 
4. Polityka społeczna a osoby z zaburzeniami psychicznymi
5. Grupy wsparcia 
6. Stygmatyzacja i dyskryminacja osób z zaburzeniami psychicznymi 
7. Przeciwdziałanie stygmatyzacji dyskryminacji 
8. Promocja zdrowia psychicznego

Zapewniamy: materiały dydaktyczne, serwis kawowy.
Prosimy o wypełnienie i dostarczenie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego.

„Przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób
z doświadczeniem choroby psychicznej"

Harmonogram warsztatów:

04.12.2019 godz. 9.00  - 12.00 (I grupa), 12.00  - 15.00 (II grupa), 
15.00  - 18.00 (III grupa)
17.12.2019 godz. 12.00  - 15.00 (IV grupa)
Miejsce:
SP ZOZ we Włodawie, ul. Piłsudskiego 64, 22-200 Włodawa  - sala 
szkoleniowa (świetlica) pod Poradnią Lekarza Rodzinnego (POZ)
Warsztaty są skierowane do lekarzy POZ i innych grup mających kontakt 
z osobami z zaburzeniami psychicznymi.
Ilość uczestników w grupie: 8 osób
Program warsztatów:
1. Charakterystyka jednostki chorobowej tj. depresji
2. Wykrywanie depresji, ocena ryzyka 
3. Przyczyny depresji
4. Przegląd dostępnych metod i wytycznych
5. Zagrożenia samobójcze
6. Wykrywanie zagrożeń, leczenie depresji
7. Profilaktyka zaburzeń depresyjnych

Dodatkowe informacje: Koordynator tel. 502 088 563 adres e-mali: czp@spzoz.wlodawa.pl

"Depresja - rozpoznanie i leczenie choroby
oraz zagrożenia samobójcze". 


